Zaproszenie na Diecezjalny Zjazd Młodzieży „Dobry Moment” w Lublinie
Zjazdy w Lublinie stają się już swego rodzaju tradycją! Kolejny raz mamy przyjemność zaprosić Cię na
Diecezjalny Zjazd Młodzieży, w tym roku pod hasałem „Dobry Moment”, który odbędzie się w dniach 10-12
maja w lubelskim zborze. Naszym celem jest by wydarzenie to było punktem przełomowym w Twoim życiu.
Chcemy rozwijać nasze relacje z Bogiem, szukać razem z Wami dobrych momentów do działania z Nim, a także
zwrócić uwagę na relację z innymi ludźmi.
„Wszystko ma swój czas i każda sprawa pod niebem ma swoją porę” (Koh. 3,1)
Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad czymś i zadawałeś sobie pytanie czy to dobry moment?
Każdy z nas na pewno wielokrotnie stawał przed tego typu dylematem. Czasem odkładamy pewne decyzję na
później, czasem działamy intuicyjnie i bez zastanowienia stawiamy czoła nowym wyzwaniom, a może „Dobry
Moment” jest właśnie teraz?
Słyszeliście historię chłopca, który uległ marketingowi sprytnego sprzedawcy lodów, od którego kupił porcję
lodów licząc, że następnego dnia dostanie je za darmo?
Mężczyzna sprzedający lody namawiał ludzi do kupna ich za pomocą hasła: „Kup dzisiaj, a w zamian za to jutro
dostaniesz je za darmo”. Przy takiej reklamie, kupiłbyś je, prawda?
Właśnie tak postąpił młody chłopiec, licząc na zyski kolejnego dnia, wziął od mamy pieniążek i zapłacił
mężczyźnie.
Minął dzień. Chłopiec z mamą po raz kolejny widzą człowieka sprzedającego lody, powtarzającego wczorajsze
hasło: „kup dzisiaj, a w zamian za to jutro dostaniesz je za darmo”. Chłopiec ucieszony, że nadszedł dzień w
którym ma dostać lody za darmo, podbiega do mężczyzny i prosi o obiecane lody.
-„Ależ chłopcze, nie dostaniesz ich za darmo, musisz je kupić”.
-„Ale obiecał Pan wczoraj, że jutro dostanę za darmo, więc proszę o swoje lody!”
-„Oczywiście, obiecałem, ale nie ma JUTRA, przyszedłeś do mnie DZISIAJ, prawda? DZISIAJ jest DZISIAJ, nie ma
JUTRA”. Zmartwiony chłopiec odszedł.
Na jakie decyzje jest dobry moment dzisiaj? Czy coś jednak możemy odłożyć na później? Który to „dobry
moment” w naszym życiu i na co? Jak ma to się do naszego życia z Bogiem? Na te i wiele innych pytań
odpowiemy sobie już 10-12 maja w Lublinie!
Jedno jest pewne, to DOBRY MOMENT, żebyś przyjechał do Lublina i spędził z Nami ten wspaniały czas! Widzimy
się już wkrótce.
KIEDY: 10-12 maja 2019
GDZIE: Kościół Adwentystów Dnia Siódmego ul. Niecała 4, Lublin
Szczegóły wydarzenia znajdziesz na facebooku:
Diecezjalny Zjazd Młodzieży „Dobry Moment”
Poniżej kod QR do rejestracji:
Z Chrześcijańskim pozdrowieniem,
Organizatorzy

